
  בשמ' ס
  

מכניס את המת לחדר ואת החת� ואת הכלה , ומת אביו של חת� או אמה של כלה, שאפה פתו וטבח טבחו ומזג יינו, הכי� כל צרכי חופתומי ש "– גמרא
ודוקא . ושי� יו�ואי� מונעי� תכשיטי� מ� הכלה כל של, וכל אות� הימי� הוא יש� בי� האנשי� והיא ישנה בי� הנשי�. ובועל בעילת מצוה ופורש, לחופה

אבל , ג בשר"לא שנו אלא שנת� מי� ע: אמר רפר� בר פפא אמר רב חסדא. אבל איפכא לא, דליכא איניש דטרח להו, א� אביו של חת� או אמה של כלה
  :)כתובות ג". (מזדב�, ג בשר"לא נת� מי� ע

ולאחר שכונס הויא , ולכ� כונס, ת ונאסר בתשמיש עד לאחר השבעהכי א� יקברוהו יחול עליו אבלו,  מכניסי� את המת לחדר כדי שלא יקברוהו– י"רש
  .ד יו�"ואסורי� בייחוד כל י, כ שבעת ימי אבלות"ואח, ונוהג שבעת ימי משתה, כ קוברי� את המת"ואח, ליה כרגל

  
  ?ולכאורה קשה לשיטות שאבלות יו� ראשו� דאורייתא

  .א! לא עוסק בענייני שמחה, מעשה אבלותולכ� לא עושה ,  עקרו חכמי� בשב ואל תעשה– �"תרו� הר
  .שזה שיי! רק במיתה וקבורה באותו יו�, ולכ� אי� אבלות יו� ראשו� דאורייתא,  פורש בלילה וקובר את המת למחרת– ש"תרו� הרא

  
�  ?מהי רמת הייחוד שנאסרי

  .ובמיני פרישות, אול� אסורי� בייחוד בי� ביו� ובי� בלילה,  צרי! שמירה אחת או עליו או עליה– ש"רא
חבוק , הצעת המיטה, וכ� מותרי� ביו� במזיגת הכוס, וביו� מותרי� להתייחד, אול� רק בלילה,  צרי! שתי משמרות ג� לאיש וג� לאישה– ד"ראב

  .� הודה לדבריו"והרמב .ונשוק
  

�  ?מתי ימנו שבעה ושלושי
שהרגל עולה , ואי� זה דומה לקובר מתו ברגל, ולא משבעת ימי המשתה,  מני� שבעה ושלושי� אינ� מוני� אלא משבעת ימי האבלות– ש"רא, �"רמב

�מותר , אול� כא� בשבעת ימי המשתה, כי ברגל אסור בגהו# ובתספורת שה� חלק מגזרות האבלות, פ שיושב שבעה לאחר המועד"אע, למני� שלושי
  ".מל! ביפיו תחזינה עיני!"משו� , בגהו# ותספורת

  
,  ויפסיד מה שהכי�כ"וצרכי חופתו יתקלקלו ואי� מי שיכי� לו אח, שהכי� צרכי חופתו ומת אביו של חת� או אמה של כלהשמי , כגמרא פסק – מחבר

ונוהג שבעת , כי אונ� אסור בתשמישפורש , )מ כא� משו� פסידא הקלו"מ, פ שאונ� אסור בתשמיש המיטה" אע– �"ז וש"ט (בועל בעילת מצוה, מתחת�
 ז"ט ( שהוא יש� בי� האנשי� והיא ישנה בי� הנשי�צרי! שתי משמרותש, ד"כראבו ,אבלותהשבעת ימי נוהג את כ "ואח, בצנעא ונוהג אבלות, ימי משתה

 שנוהג לעני� שלושי� משבעת ימי האבלות ולא מרגע ,ש"� וכרא"ופסק עוד כרמב. )מ פורש בגלל ד�"כי בבתולה בכ,  רק בבעולה– �"ש. ה בבתולה" ה–
  . ימי המשתה מותר בגהו# ותספורתכי בשבעת, הקבורה

�וא� אינ� ישני. היינו או היא בי� הנשי� או הוא בי� האנשי�, וצריכי� שמירה אחת, שאסורי� בייחוד בי� ביו� ובי� בלילה, ש" פסק כרא– א"רמ 
  .ד שבלילה צרי! שתי שמירות וביו� מותר לגמרי"א את דעת הראב"והביא כי. בחדר אחד אי� צריכי� שימור כלל

  . קט� אצל החת� וקטנה אצל הכלה ואי� מתייחדי� כלל זה בלא זהתוכתב שהמנהג הוא לקח
וחכמי� יכולי� לעקור דבר , כי אבלות יו� ראשו� לחלק מהפוסקי� דאורייתא,  לא ינהג ביו� הראשו� של שמחתו שמחה יתרה�"לדעת הר – �"ש

כ יכול להתעסק "א, כ מדרבנ�"שצט שאבלות יו� ראשו� ג'  שמכיוו� שנפסק בס,א! מסיק להלכה,  רק בשב ואל תעשה א! לא בקו� עשהמהתורה
! הוי אבלות בפרהסיא, וא� לא יעשה כ!, וחייב להיות מכובד, כי הוא דומה למל!, ולכ� מותר בגהו# ותספורת כל שבעה, כ"ייני� שבשמחה גדולה גבענ

  )ח שאסר גהו# ותספורת"ולא כב(
  

  )!"ובא בשמ (?איזו אבלות נוהג בצינעא
כי מה שאסרו , ידיו ורגליו התירו, מזיגת הכוס והרחצת פניו, אבל הצעת המיטה, כל מה שאסרו בשבעת ימי המשתה זה תשמיש המיטה & ד"ראב

  .לכ� די לנו במה שהחמירו לנו, ומצד הדי� היה מותר בתשמיש, בתשמיש זה חומרא בגלל שהקלו לו לשמש בעודו אונ�
  ידיו ורגליו, ש שאסור למזוג כוס ולהציע המיטה ולרחו# פניו"כ, מאחר שאסור לישו� עמה – ר אברה� ב� אסמעל"ה
  

  ?מ לאחר בעילת מצוה מותר להתייחד ג� בנידו� דיד�"הא� כיו� שפורשי� ב
  .להחמירשיש לנו כח להקל ולא , מ אי� לנו להקל בזה"מ, ומותר בייחוד, פ שכיו� פורשי� אחר בעילת מצוה בגלל ד� נדות"אע – ז"ט
  .מותר לייחד, שאסורה בכל מקרה משו� ד� נדות, אבל בתולה, מדבר על בעולה,  כל מה שכתוב לעיל שאסור בייחוד– �"ש
  

  )כ או שיכול למכור מה שהכינו ואי� הפסד"היינו שיש מי שיכי� את צרכי החתונה אח (? כלה או אמו של חת�שלמה הדי� כשמת אביה 
כ נוהג שבעת ימי אבלות ולאחריה� את שבעת "ואח, ובועל בעילת מצוה ופורש,  המת לחדר ואת החת� ואת הכלה לחופה מכניס את– � גאות"רי, ג"בה

  .ימי המשתה
ולא הטריחו ,  מיד אחרי השבעה�"� ולרמב"לרמב,  שלושי� יו�ש"לרא ?וכמה זמ� ימתי�. כ עושה חופה ובועל"ורק אח,  קובר מתו מיד– ש"רא, �"רמב

  .ד שלושי� יו�אותו להמתי� ע
  .שבעת ימי משתהעושה חופה ונוהג כ "נוהג שבעת ימי אבלות ואח, � שקובר מתו מיד" פסק כרמב– מחבר

  
ז "א! פסק הט, וביו� שבת מתה אמה של כלה והיו כאלו שרצו לדמות די� זה לנידו� דיד�,  מביא מעשה בבתולה שנישאה בליל שבת ולא נבעלה– ז"ט

לכ� ש� לא תבעל אלא , וכל מה שהותר בתשמיש אצלנו זה בגלל הפסד הסעודה, ואי� עניי� של פסידא, כבר נעשתה הסעודהכי ש� , שזה לא דומה כלל
לכ� . ד יו�"כי אחרת תאסר על בעלה י, ולא נאמר שהיות והחופה חלה עליה זה נחשב כרגל, א! את מני� השבעה תתחיל מיד, לאחר שבעת ימי האבלות

  .כ תבעל"ואח, עהתתחיל מיד אחר בשבת בשב
ז עליו "והקשה הט, כ את שבעת ימי האבלות אפילו א� מתה אמה של כלה לאחר כסוי ההינומה" שתעשה קוד� שבעת ימי המשתה ואחהדרישה פסק
  :שלוש קושיות

  .כי ראינו שאחרי כסוי ההינומה חתני� שברו את השידו!, כסוי הינומה זה לא חופה .1

 .כשאי� פסידא, ולכ� אפשר להתחיל שבעת ימי אבלות ג� א� בעל, כ עושה שבעת ימי אבלות"ל ואחג סובר שכשמת אביה של כלה בוע"הבה .2
כי לדעת הסוברי� , לא יעשה ביו� הראשו� שמחה גדולה, � כתב שכשמת אביו של חת� או אמה של כלה שנוהג קוד� שבעת ימי משתה"הר .3

יתירו לעשות שבעה , ואי! לפי הדרישה. בשת ואל תעשה א! לא בקו� עשהיכולי� חכמי� לעקור דבר מהתורה , אבלות יו� ראשו� דאורייתא
 !בקו� עשה, ימי משתה ברישא

יעשו קוד� את ימי ) ז שסעדו א! לא נבעלה"אביה של כלה או אמה של חת� ובנידו� דיד� של הט(שכל חופה שאי� בה הפסד , ז להלכה"לכ� מסיק הט
  .הכס!' � בנק"פ הש"וכ .כ את שבעת ימי המשתה"האבלות ואח

והורה ג� לאשכנזי� להשלי� את . ח"פ בגשה"וכ, כ ינהג שבעת ימי אבלות"ואח, יסיי� את שבעת ימי המשתה, א� מת לו מת בתו! שבעת ימי המשתה
  )אבלות ד+ רטז. (ויש מתירי� א+ בעילת מצוה, בשדי חמד פסק לספרדי� כדרישה.  ימי המשתה א� עברו כבר יו� או יומיי� ולא בעל7
  

  פתחי תשובה
  .יכנוס, אפילו א� מת לו א� ולה אב בגלל פסידא דידה .1

2. � .א! בחכמת אד� פסק כגמרא במקו� הפסד מרובה כשאי� מי שיטרח, פ גשר החיי�"וכ, הכס!' כ בנק"וכ .כי יש מי שיכי� את הסעודה, כיו� אביו ואמו נחשבי� כשאר קרובי
, "כל כבודה בת מל! פנימה"כי , כא� לא, פ שבכל רגל הולכי�"ואע, כי זהו רגל שלה, לא תל! ללוויה אחרי המת, ילת המצוהנוטה למות שמצווה לעשות נשואי� לבתו ומת אחרי בע .3

, �אבל א� קרה ארוע כזה לחת. שמכיוו� שאביה צווה לעשות לה נשואי� וודאי מוחל, ועוד. תנהג שבעת ימי אבלות, ולאחר שבעת ימי המשתה, וא� תל! הוי אבלות בפרהסיא
 .משמע שהול! ללוויה
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  גשמ' ס
  

  'סעי+ א
  

! ?לאו שכבא איכא במתא, אמר בשמתא ליהוו הנ! אינשי. שמע קל שיפורא דשכבא וחזי להנ! אינשי דעבדי עבידתא. רב המנונא איקלע למתא "– גמרא
  :)ק כז"מו". (חבורתא איכא: אמרו ליה

  :)תובות מוכ". (אפילו עני שבישראל לא יפחות משני חלילי� "– גמרא
  :)י כתובות מו"רש. (שיבואו לכבדו,  באמצעות השופרות מכריזי� עליו– י"רש ?למה שופרות

  . הכרזה על הפטירה וההספד– )ש�(ד "רי' תוס         
  . לבל ישלוט בה� מלא! המוות– )ב/שמות קצו(זוהר          
  ...".ובאו האובדי�, יתקע בשופר גדולביו� ההוא : " שהשופר מסמל את תחית המתי� והגאולה השלמהיש שכתבו

  
וכל . מותרת במלאכה, אותה חבורה שאינה יומה, וא� יש חבורות, כל בני העיר אסורי� במלאכה,  א� אי� חבורות להוציא את המת– ש"רא, תוספות

  .אבל בשעת הוצאתו כול� בטלי�, זה שלא בשעת הוצאתו
  .חייב נדוי, )דואג לו עד שיהא לו כל צרכו(שכל הרואה מת ואינו מלווהו ,  מכא� נלמד– �"רמב
  .ואי� הבדל, א! לא משמע חילוק זה בגמרא,  רצה להעמיד את דברי הגמרא במת מצוה– � גאות"רי

שא� יש חבורות בעיר שכל אחת , ש ותוספות"וכרא, � שמי שרואה מת ולא דואג לו כל צרכו חייב נדוי"וכ� כרמב,  פסק את הגמרא להלכה– מחבר
  )ב"שסא ס' ס. (הכל בטלי�, אבל בשעת הוצאתו, וכל זה שלא בשעת הוצאתו,  במתי� ביומה מותרת במלאכה כשאינה יומהמעסקת

  

  'סעי+ ב
  

  ".אבל בעיר גדולה שואלי�, בכפר קט�, א"בד. אי� שואלי� שלו� זה לזה והמת בעיר "– אבל רבתי
  .בורה בבית הקברות אי� שואלי� כשיש ש� מת עד לאחר ק– תרומת הדש�

  .א מותר"ומחו# לד, תאמות של מ'  ג� כשאי� ש� מת אסור לשאול שלו� בתו! ד– כלבו, תוספות
  . פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר

  .א מהקבר"כשאי� מת שואלי� ברחוק דש, כתוספותו, מתש�  כשיש  בבית הקברותד שאי� שואלי� לשלו�"פסק כתרוה – א"רמ
  
  

  שמד' ס
  

  'סעי+ א
  

  :)שבת קה". (אינו מארי! ימי� וראוי לקברו בחייו, וכל המתעצל בהספדו של אד� כשר, וה גדולה להספיד את המת כראוימצ "– גמרא
  .משמע שצרי! לצווח על המתי�', האנק דו�' מזה שנאמר ליחזקאל – ירושלמי

  ".כ! נפרעי� מ� הספדני� ומ� העוני� אחריה�, כש� שנפרעי� מ� המתי�: ג"אמר רשב "– גמרא
  ...".מתלמידיו של אהר�, הי עניו, הי חסיד: כשמת הלל הזק� אמרו עליו "– מראג
  

�  .כ! נפרעי� מ� הספדני� שמגזימי�, שכש� שנפרעי� מהמתי� על חטאיה�, ג" כוונת רשב– ערו
  .זה גור� רעה ג� למתי� עצמ�, שכשמספידי� על מת מה שאי� בו, ג" כוונת רשב– ש"רא

אלא רק מידות טובות שלו ועוד , א! לא יותר מדי, שמצוה להספיד על מת ולהרי� קולו ולהרבות בכיה ולהזכיר שבחו,  פסק את הגמרא להלכה– מחבר
  .ומי שמזכיר יותר מדי גור� רעה לעצמו ולמתי�.  וחכ� או חסיד מזכירי� חכמתו וחסידותו. וא� אי� לו לא יזכיר כלו�, קצת

ודאי שלא היה מחמי# , רתשא� לאד� היה מזדמ� לעשות את המצוה בהידור י, ז"ומסביר הט?  קצתמה לי הרבה מה לי,  לכאורה א� זה שקר– ז"ט
  .ולכ� אנו יכולי� להספידו כאילו עשה זאת, זאת

  

  'סעי+ ב
  

  ".אתא כולי עלמא, אי משו� יקרא דידי אי משו� יקרא דידה: אמר. רפר� ספדיה לכלתיה בבי כנישתא "– גמרא
  ". של ב� זזא הספד גדולג לאמו"ספדיה ר "– גמרא
  .שמספידי� נשי� כמו אנשי�, פ הגמרות" פסק ע– מחבר

  . נספדות בי� אנשי� וחכמי�– א"רמ
  

  'סעי+ ג
  

ומוציא ממנו , בא אביה וקוברה, וא� לא רצה בעלה, )בשכר(מספיד על אשתו , )היינו ששוכרי� מקוננות להספיד(בשכר  במקו� שמספידי� – אבל רבתי
  .כ"בע

  . פסק את הברייתא באבל רבתי להלכה– מחבר
  

  'סעי+ ד
  

עניי� : יהודה אומר משמו' ר, עשירי� בני חמש, עניי� בני שלוש: ישמעאל' מאיר משו� ר' ר? קט� ב� כמה שני� יהיה שמספידי� עליו: תניא "– גמרא
  .יהודה' והלכה כר. ועשירי� בני שש, בני חמש

כי בזמ� שה� בני אבל אומרי� עליה� צדוק , ואי� לזה קשר לגמרות אלה, מרי� משעברו עליו שלושי� יו� צדוק הדי� או– ש"� ורא"רמב, רב האי גאו�
  .הדי�

וכרב האי גאו� , עשירי� ב� שש, )י"רש(שעניי� מצטערי� יותר במות בניה� , שקט� עני ב� חמש מספידי� אותו, יהודה'  פסק את הגמרא וכר–מחבר 
�  . יו�שצדוק הדי� אומרי� מגיל שלושי

  .ה"שנג ס' חודש שיוצא במיטה כדלקמ� בס'  אומרי� צדוק הדי� רק מגיל יב– א"רמ
  .ק לובלי� נוהגי� לומר צדוק הדי� וקדיש החל מגיל שלושי� יו� וכ� ראוי לנהוג" בק– �"ש
  

  'סעי+ ה
  

  .ה מעשיה�בני חכמי� כבני מלכי� לעניי� שמוסיפי� קצת על שבח מעש,  בני עשירי� כבני חכמי�– אבל רבתי
� "ש.  פסק את הברייתא באבל רבתי– מחבר–�  . משו� כבוד אבות
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  'סעי+ ו
  

  .יוצא במעשה קרוביו, וא� אי� מעשי� לאבותיו, יוצא במעשי אבותיו, אי� לו מעשי�,  תינוק שיודע לישא ולית� יוצא במעשה עצמו– אבל רבתי
  . פסק כברייתא– מחבר

  

  'סעי+ ז
  

  .שעולה עמו ואינה יורדת עמו, בי� בכבוד בעלה, � בכבוד אביה הכלה יוצאת בי– אבל רבתי
  ."בי� במעשה אביה בי� במעשה בעלה"ולשונו ,  פסק את דברי הברייתא– מחבר

  

  'סעי+ ח
  

  .והגויי� והעבדי� אי� מתעסקי� עמה� לכל דבר,  המחות! ומסורס והנפלי� וב� שמונה וב� ותשעה מת– אבל רבתי
  .אבל לצרכי מיטה וקבורה מתעסקי�, י� להספיד וללוות אי� מתעסק– טור, �"רמב

  .שלצרכי מיטה וקבורה מתעסקי�, !"והוסי+ הש. � שלכל אלו אי� מתעסקי� להספיד וללוות" פסק את הברייתא וכרמב– מחבר
  

  'י&' טפי�סעי
  

: רבי נת� אומר: ש"ת. נ לאפוקי יורשי�"א, ראדאמר לא תספדונה להאי גב? מ"למאי נפק. הספדא יקרא דחיי או יקרא דשכבי:  איבעיא להו– גמרא
מ יקרא "ש. זהו סימ� יפה למת, מת לא נספד ולא נקבר או שחיה גוררתו או שהיו גשמי� מזלפי� על מטתו, סימ� יפה למת שנפרעי� ממנו לאחר מיתה

  )למה מתכפר לו בביזיונות אלו, א� זה לא יקרא דשכבי. (מ"ש, דשכבי הוא
  .הרי זה סימ� שהוא רשע גמור, כי א� לא נקבר כראוי, א! ודאי שנקבר כראוי, ה� בדר! לקבורה, דברי� שה� סימ� יפה למת מסביר שכל ה– �"רמב

  
, שא� צוה לא להספידו, פסקוכ� , כי זה יקרא דשכבי, יאי� בעל כרח�מוצ, שיורשי� שאינ� רוצי� לפרוע שכר הספדני�,  פסק את הגמרא– מחבר

  .יגו בשבח� יותר מדי וזה גור� רעה למתכי שמא יפל, שומעי� לו
  .ב"שמח ס' כ אפילו מבניו לא מוציאי� להספידו כדלקמ� בס"שאל,  דוקא כשירשו ממו� מהמת– �"ש
כי , חודש ישמע בקול�' שא� צוו האב או הא� לא לנהוג יב, �"והדגיש הש. אי� שומעי� לו, אבל א� צוה שלא לשבת עליו שבעה ושלושי� – א"רמ

  )פ רבנו ירוח�"ע (. מצוה לקיי� דבריה�,וד�משו� כב
אי� ,שא� הספד הוא כבוד המתי�, ונחלקו בזה לגבי מאבד עצמו לדעת,  רבנו ירוח� הסתפק הא� הספד הוא כבוד החיי� או כבוד המתי�– א"רעק

א אי! פסק כא� "כ תמה רעק"וא, �"רמבע פסק כ"השו. �"א! א� זה משו� כבוד החיי� מתעסקי� בו וכ! פסק הרמב, �"וכ! פסק הרמב, מתעסקי� בו
  .כי הספד הוא משו� כבוד המתי�, ואמר שג� בשבעה ושלושי� שומעי� למת, ש חלק על זה"ואכ� הפת. �"א שאי� לשמוע לדבריה� כרמב"הרמ

  
  פתחי תשובה

כי הוא , עמד וספד, פ שציווה שלא יספידו אותו"שאע, י"ו את הפני בהספיד"וכמו שאמר הנוב, המיקל שלא לשמוע לצוואתו לא הפסיד, גדול הדור שמת וציווה שלא להספידו .1

  .אבל שלא בפניו שומעי� לו שלא להספידו כלל, ז בפניו"וכ. וממעטי� בשבחיו ומדברי� בהתעוררות,  נהוג בזה להספידו בקצור– גשר החיי� .ג"רשכבה

 .ח השני" כבוד תלא ימעטו בהספד מפני, ח בעיר ששונאי� אחד את השני ומת אחד מה�"שני ת .2
 .שומעי� לו, מי שציווה לבנו שלא יאמר עליו קדיש .3
ת "א! בשו. יש לשמוע בקול�, כבוד המתי�מפני כי כיוו� שזה ג� , א שג� שבעה ושלושי� אפשר לשמוע למת א� ציווה שלא ינהגו במותו"ת שבות יעקב חולק על הרמ"בשו .4

 .א בזה"א שג� הוא חלק על הרמ" רעק ועיי� לעיל במה שצטטתי בש�.א"תשובה מאהבה פסק כרמ
  

  'סעי+ יא
  

פ "אע, אבל להכות על בשרו מותר. אסור לתלוש שערות על המת אפילו שערה אחת במקו� העיניי� אחד האיש ואחד האשה בי� ביד בי� בכלי – �"רמב
  .שהד� שותת

  .בוטלוומכוו� על התורה והמצוות ש, כ זה גדול בתורה שנפטר"אא,  בכל עניי� אסור– ש"רא
  .ש"ע, קפ'  פסק את  ההלכה הזו בס– מחבר

  

  'יג&'פי� יבסעי
  

והאונ� יושב , ה� יושבי� וקוראי�, אי� המת מוטל לפניה�. ש"ז שהמת מוטל לפניה� נשמטי� אחד אחד וקוראי� ק"כ, הע� העוסקי� בהספד "– גמרא
�  .)ברכות יט". (' ני! וכור מלפ"ואומר יה, והוא מצדיק עליו את הדי�, ה� עומדי� ומתפללי�. ודומ
  .א! מכא� ואיל! ג� ה� חייבי�, ודוקא ביו� הראשו�, ש"אבל החזני� והספדני� פטורי� מק,  די� זה דוקא בע� שבא לשמוע את ההספד– טור
  .ש בי� לתפילה"סיקי� בי� לקפאבל את ההספד מ, ש ולא לתפילה" לאחר הקבורה אי� מפסיקי� בשורה לא לק– �"רמב

  
  : המחברפ"ההלכה ע

  :לפני הקבורה
 והספדני� לא(. כ"א! לרבנו יונה מתפללי� אחד אחד ג, )א"פ הגר"ע(� לא מתפללי� "לרמב, הע� נשמטי� אחד אחד וקוראי�, א� זה בפני המת

  )קוראי� ולא מתפללי� לפני הקבורה
  ." ישראל ברחמי�! פרצותינו ופרצות עמשתגרור...יהי רצו�" :ה� קוראי� ומתפללי� והוא יושב ודומ� ואומר, וא� זה לא בפני המת

  :אחרי הקבורה
  .ש ולא מתפללי�"לא קוראי� ק, אבל כשעוברי� בשורה, ש ולתפילה"מפסיקי� ההספד לק� ש"כרמב

  

  'טו&'סעיפי� יד
  

  .כ היה בה כדי הספד לזה וכדי הספד לזה"אא,  אי� עושי� שני הספדי� בעיר אחת– אבל רבתי
  )ג זה אסור משו� איבה"לדעת רשב. (כ היה בה כדי קילוס לזה וכדי קילוס לזה"אא, קילוסי� בעיר אחת אי� עושי� שני – אבל רבתי

ובשני מתי� אי� עושי� שני , כ יש ש� רוב ע� ליחלק לשני המקומות"שבמת אחד אי� עושי� לו שני הספדי� אא,  פסק את שתי הברייתות– מחבר
�  )שנד' ע לקמ� בס"וע. (שבחו של זהק לספר בשבחו של זה ובכ יש מספי"אא, הספדי

  

  'סעי+ טז
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אבל מילי , לא נצרכה אלא לדברי תורה: ק"ל. אי� אומרי� בפני המת אלא דבריו של מת: אמי אמר רבי יהושע ב� לוי' זריקא אמר ר' אמר ר" – גמרא
  )".שאסור(ש מלי דעלמא "וכ, לא נצרכה אלא לדברי תורה: "ב"ל, )משמע שמותר. (דעלמא לא

  .ומחו# לארבע אמות מותר הכל, אסור הכל, ב שבארבע אמות של מת" כתב כל– טור
אבל , היינו הלכות הספד והוצאת המת וקבורה, ק שאי� אומרי� בפני המת אלא דברי המת" הלכה כל– ש בש� רבנו האי"רא, �"רמב, �"רמב, !"רי
  .ומילי דעלמא מותר, ת אסור"ד

  .ת מותר"מחו# לארבע אמות ג� דכי , ק מדברת תו! ארבע אמות" ל– ש"רא
א ג� מילי "כי בתו! ד, א"זה מחו# לד, ת והתירו במילי דעלמא"כלומר מה שאסרו בד, ק מדברת על חו# לארבע אמות" ל– רבנו ירוח�, רבנו האי גאו�

  .דעלמא אסור ורק צרכי המת מותר
  . כל החדר שהמת נמצא בו נחשב תו! ארבע אמות– מרדכי

  
  .א! מילי דעלמא מותר, ושאר דברי תורה אסור, שבפני המת אי� אומרי� אלא צרכי המת, ק וככל הראשוני�"מרא וכלפסק את הג –מחבר 

פסק  שח"אבל כתב בש� הב .א"ומילי דעלמא מותר אפילו תו! ד, ת"א אסור בד"מזה שהמחבר לא חילק משמע שג� מחו# לדנראה היה לו  – �"ש
א דורשי� בענייני " ותו! ד.א מותרי� רק צרכי המת"ובתו! ד, א"ומילי דעלמא מותרי� רק מחו# לד, א" חו# לד שדברי תורה אסורי� אפילו,כרבנו האי

  .אגדה ומתו! כ! מגיעי� לשבחו של המת
  .א" פסק כמרדכי שכל אותו החדר שהמת בו חשוב כד– �"ש, ח"ב
  

  'סעי+ יז
  

  .היינו שהושיבו ישיבה על קברו, "וכבוד עשו לו במותו "– גמרא
  .א מותר"ברחוק ד, ת"א של מת ד"פ שאסור לומר בד" אע– תוספות ונמוקי יוס!

  .א"ת אפילו תו! ד"בד,  היות ועשו זאת לכבוד המת מותר– ה"רמ
א "ועל זה סומכי� שאומרי� פסוקי� בתו! ד, א או בבית הקברות לכבודו"ה שמותר לומר פסוקי� ודרשה לכבוד המת בתו! ד" פסק כרמ– מחבר

  .בלוויה
  .מה שאינו לכבודו, ולא כאות� אלו שמראי� מעלת� בדרשה שעל המת,  ורק דברי� שה� לכבוד המת– ז"ט
  

  'חסעי+ י
  

היושבי� בצפו� , כל בתי מדרשות שבעירו בטלי� ונכנסי� לבית הכנסת ומשני� את מקומ�, ד שמת"אב בי,  בית מדרשו בטלחכ� שמת "– גמרא
�  ".ונכנסי� לבית הכנסת וקוראי� שבעה ויוצאי�, שות כול� בטלי�כל בתי מדר, נשיא שמת. יושבי� בדרו

הוספת כל ( ולומדי� שני� שני� בבתיה� בטלי� שבעה ימי� ואי� עוסקי� בבית מדרשו בתורה כלל כדי שלא יתעצלו בהספדו,  כלומר לחכ�– �"רמב
�ורק לקריאת , ללי� כל שבעה בבית הכנסת אלא בבית האבלאי� מתפ, ולנשיא, ד עוסקי� בתורה אפילו בשעת ההספד"אבל שאר ביהמ, )הראשוני

�  .התורה בשני ובחמישי נכנסי� לבית הכנסת וקוראי
  .אלא משפחות יושבי� ודוי� כל היו�,  מוסי+ בנשיא שלא יטיילו בשוק– �"רמב

  
  :ל להלכה"פסק את הנ – מחבר
  .תקבצי� שני� שני� בבתיה� ולומדי�ותלמידיו מ, ד לא בטלי�"ושאר ביהמ,  בית מדרשו בטל שבעה ימי�– חכ�
  .והרגילי� להתפלל בבית הכנסת משני� מקומ�,  כל בתי המדרשות שבעירו מתבטלי�– ד"אב בי
ואחר ההספד לומדי� שני� שני� בבתיה� ומתפללי� בבית האבל חו# משני וחמישי ושבת ,  כל בתי המדרשות שמספידי� אותו בטלי�– נשיא

� "וכרמב, כשקוראי� בתורה�  .שלא יטיילו בשוק אלא יושבי� משפחות ודוי� כל היו
  

  'סעי+ יט
  

  :)מגילה כח (.אבל לא שאר הע�, בבית הכנסת ובבית המדרש מספידי� תלמידי חכמי� ונשותיה� "– גמרא
  .כשספר תורה מונח לפניו וסדי� פרוס עליו,  התיר לעשות הספד לאד� חשוב וגדול בתורה ויחיד בדורו– רבנו האי

, אבל לא מניחי�, ת"והאידנא מוציאי� ס, קיי� זה מה שכתוב בזה: ואמרו, ת על מיטתו"שהניחו ס, וכבוד עשו לו במותו",  מביא לכ! ראיה– �"רמב
  ".ועדי! שלא להוציאו כלל', קיי� זה וכו: נ מניחי� אבל לא אומרי�"א

  . פסק את הגמרא להלכה– מחבר
  

  'סעי+ כ
  
וכשמוציאי� המיטה סופדי� , מכניסי� אותו לבית המדרש ומניחי� המיטה במקו� שהיה דורש וסופדי� אותו ש�אלו+ וגאו� ,  חכ�– י גאו�אב הר

  .מבקרי� ומשכיבי� אותו, חודש' ותכלית יב, וכ� ביו� השלושי�, וביו� השביעי עולי� לבית הקברות ומבקרי� אותו, אותו עד בית הקברות
  . פסק את דברי רב האי להלכה– מחבר

  
, אפילו ידוע ומפורס� לכל, ובחכמת אד� התרע� מאוד על כ! שמכניסי� מת לבית המדרש, אלא רק לגדול שבגדולי הדור,  ואי� עושי� כ!– חיי�גשר ה

  .אלו+ וגאו�, שצרי! חכ�, ש כא�"וכ, ח"שבזמ� הזה אי� די� ת, � שיק"ובאר טעמו מהר. אליהו חסיד' ר, כמו מחותנו
, שאז עלתה כבר הנשמה, חודש' וכ� אי� מספידי� כלל לאחר יב, ח לא הול!"ובר, הול! האבל לבית הקברות, בית הכנסת ביו� השביעי בצאתו מ– כל בו

  )חודש פטור מלהספיד' וא� מגעת שמועה לאחר יב. (ז"פ הט"וכ. חודש' כ נקבר לאחר יב"אא


